
Pa
m
A

 

arafia pw. św
ałżeństw, zgo
ntonina Suwi

Death
Dau

w. Gotarda (Pa
onów 1852-18
ińska, 13 Ma

 

h and Buri
ughter of L

Pałuki, Ciechan
860 [Records 
r 1857; filmed

ial Record 
 Ludwik S

nów Powiat, 
 of Births, Ma
d as Kopie ksi

d of Anton
Suwiński a

 Płock Gubern
arriages, and D
ięg metrykalny

 

nina Suwiń
and Teofil

nia, Congress 
Deaths 1852-

nych, 1808-189

ński - 185
la Niska 

 Kingdom of P
-1860],” folio 
92; FHL INT

57 

Poland), “Akt
 52 verso, ent
TL microfilm 

ta urodzeń, 
try 29, 
 0,702,612. 



Death and Burial Record of Antonina Suwiński - 1857 
Daughter of Ludwik Suwiński and Teofila Niska 

Parafia pw. św. Gotarda (Pałuki, Ciechanów Powiat, Płock Gubernia, Congress Kingdom of Poland), “Akta urodzeń, 
małżeństw, zgonów 1852-1860 [Records of Births, Marriages, and Deaths 1852-1860],” folio 52 verso, entry 29, 
Antonina Suwińska, 13 Mar 1857; filmed as Kopie księg metrykalnych, 1808-1892; FHL INTL microfilm 0,702,612. 

Bydy 
29. 

Działo się w Pałukach dnia pierwszego /: trzynastego :/ Marca tysiąc ośm- 
set pięcdziesiąt siodmego roku o godzinie trzeciej po południu. Sta- 
wili się Jan Suwiński lat dwadzieścia sześć, i Ludwik Suwiński 
lat dwadziescia pięć liczący dziedzice częsciowi w Bydach zamie- 
szkali, i oswiadczyli, iż w tejże wsi wczoraj o godzinie czwartej ra- 
no umarła Antonina Suwińska dziewięć miesiący zycia ma- 
jącą, w Bydach urodzona, córka stawającego Ludwika i Teofili 
z Niskich. Po przekonaniu się naocznie o zeyściu Antoniny, 
 Akt ten stawaiącym przeczytany, i gdy pisać nie umieją, 
przez Nas tylko podpisany został. 
X. Xawery Nałecz Proboszcz Pałuki Utrzymujący Akta Metrycne 
 Cywilne 

Bedy 
29. 

This happened in Pałuki on the first / thirteenth day of March in the year 
one-thousand eight-hundred fifty-seven at the hour of three in the 
afternoon.  There appeared Jan Suwiński, twenty-six years of age, and 
Ludwik Suwiński, twenty-five years of age, owners of parts [of the village], 
and they stated that in this village yesterday at the hour of four in the 
morning, Antonina Suwińska died, nine months old, born in Bedy, daughter 
of the declarant Ludwik and Teofila née Niska. After visual confirmation 
of the death of Antonina, this document was read aloud to the declarants 
and because they do not know how to write, was signed by Us alone. 
[signed] The Reverend Ksawery Nałecz, Pastor of Pałuki, maintaining the 
records of the Civil State 

 


